
 

 

 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
Aangesloten bij: 

 

 
 

Cluborgaan Zanglust Joure: maart 2020 
 

 

 



 
 

Volièrevereniging “Zanglust” Joure e.o. 
 

Postadres:  De Pit 10, 8521 PD ST. Nicolaasga 

Telefoon:  0513-431278 

E-mail:  secretaris@zanglustjoure.nl 

Website:  www.zanglustjoure.nl 

IBAN:  NL67 INGB 0002 3041 16 t.n.v. Volièrevereniging “Zanglust” Joure  

 

Bestuur 
Voorzitter: Marco Eeken, Scheen 41, 8501  HB JOURE  

Tel: 06-40103494, E-mail: voorzitter@zanglustjoure.nl    

2e Voorzitter: Lammert Bos, Hegedyk 166a, 8463 NN ROTSTERHAULE 
Tel: 0513 551074, E-mail: lammertbos@kpnplanet.nl 

Secretaris:  Jappie van der Heide, De Pit 10, 8521 PD ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-431278, E-mail: secretaris@zanglustjoure.nl 

Penningmeester  Age Ruiter, Helmhout 6, 8502 AE JOURE 

   Tel: 06-13103138, E-mail: zanglustjoure@gmail.com 

Materiaal:  Kees Holtrop, Wietske Tademalaan 40, 8501 GG JOURE 

   Tel: 06-15903696 

TT-Secretaris Jacob Visser, J.W. Frisostraat 14, 8501 KZ JOURE 

   Tel: 06-12180237, E-mail: jvisser01@hotmail.com 

 

Ondersteuning 
Ringencomm: Johan Althuisius, Snakkerbuorren 15, 8462 TC ROTSTERGAAST 

       Tel: 06-29306828, E-mail: ringencommissaris@zanglustjoure.nl 

Vogelmarkten: Simon Bles, J. Veldstraweg 60, 8513 CK OUWSTERHAULE 

   Tel: 0513-552102, E-mail: vogelmarkt@zanglustjoure.nl 

Tentoonstelling: Rein Groenendal, Kade 38, 8521 JS ST. NICOLAASGA 

   Tel: 0513-432561, E-mail: reingroenendal1949@gmail.com 
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VOGELMARKT 21 MAART, 
 

Zoals jullie wel zullen begrijpen is de Vogelmarkt 
volgende week zaterdag 21 maart aanstaande afgelast. 
 
Het is een besluit wat we met pijn in ons hart hebben 
moeten nemen maar helaas het is niet anders en 
gezondheid gaat voor alles. 
We gaan ons nu weer richten op de tentoonstelling en 
markt van oktober. 
 
Zoals het nu lijkt hebben we voor de zomer nog de 
jaarlijkse tafelkeuring. 
 

Tafelkeuring + Afsluiten seizoen 2019-2020 
Locatie: Brede School Joure Zuid 

Aanvang 09:30 uur. 
 
Mocht ook dan nog de huidige situatie van toepassing 
zijn dan zullen we je daar ook tijdig van op de hoogte 
brengen. 
 
 

 
RINGENBESTELLING 2021 

 
Ook in dit boekje kun weer het nieuwe ringenbestelformulier 
vinden voor het jaar 2021. 
 



 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 25 FEBR. 2020 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen ( 22 leden), van harte welkom. 
 
Er is bericht van afwezigheid van Jaap Russchen en Rein Groenendal. 
 
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor 2 leden die afgelopen jaar zijn overleden nl. Hielke v.d. Wal en Tamme 
v. Netten. 
 
De notulen van de jaarvergadering van 2019 worden goedgekeurd en het jaarverslag van de secretaris wordt met 
instemming begroet. 
De ringencommissaris doet verslag. Zij/hij wil graag volledige lijsten met telnrs etc. ,zodat het makkelijker wordt om 
een en ander op te zoeken. De secretaris en penningmeester doen hun best om een en ander te regelen. Een ander 
punt is dat er wel besteld wordt maar dat de betaling soms op zich laat wachten. Afgesproken is dat wie niet betaalt 
ook geen ringen kan ontvangen. Er zijn dit jaar meer ringen besteld dan in 2018. In 2017 ---------- 3955, in 2018 -------
-3805, in 2019 ------4605. Het blijft altijd weer opmerkelijk dat wanneer er zoveel ringen worden besteld er maar 
een paar honderd vogels op onze T.T. verschijnen. Dit moet beter kunnen. 
De penningmeester doet verslag van de financiën. We zijn geëindigd met een negatief saldo van 868,90 euro. Dit 
valt te verklaren door het feit dat DFM. nog is gekomen met rekeningen uit 2018,  ook is er een deur aangeschaft 
zijnde 250 euro, plus nog enkele investeringen die nodig waren i.v.m. de verhuizing van ons opslaghok. De 
penningmeester verwacht dat we volgend jaar weer quite zullen spelen en daarna komen weer de zwarte cijfers. Hij 
voorspelt nog 1 investering nl. andere T.T. stellingen. Dit ontlokt onze districtsvoorzitter Sicco Veenstra de 
opmerking om alvorens tot aanschaf over te gaan eerst eens te kijken bij de buren. We houden dit in ons 
achterhoofd. Lammert Bos en Jacob Visser zullen zich hierover buigen. 
De kascommissie t.w. Bergsma en Idzinga doet na gedane controle, het voorstel om de penningmeester decharge te 
verlenen. Dit wordt met applaus begroet en Age Ruiter wordt bedankt voor zijn werk. De nieuwe kascommissie 
wordt gevormd door Marten Jongsma en  Ruud Burggraaff, reserve is Sanne Eeken. 
 
Evaluatie van onze eerste eendaagse tentoonstelling 2019. Er waren over het feit dat het een eendaagse t.t. betrof 
geen negatieve klanken. In het kader van dierenwelzijn werd het zelfs toegejuicht. Het merendeel van de 
vergadering zag wel graag dat we de datum iets verder in de tijd opschuiven. Als bestuur zijn we dit ook van plan 
maar je zit dit jaar met de gemaakte afspraken. De locatie bij Swimfun werd gezien als positief wat betreft de 
publieke uitstraling. De opstelling werd wel ervaren als te klein of te bekrompen. We proberen dit te ondervangen 
door ander stellingen en door wat meer ruimte te vragen aan de beheerder. Dhr. Snijder vond het een geweldig 
mooie dag maar gaf wel aan om het prijzenschema enigszins aan te passen. 
 
Het herziene Huishoudelijk Reglement kwam ter sprake. Jappie van der Heide zal samen met Feike Sijsma dit nog 
eens tegen het licht houden omdat de statuten en het Huish. Reglement elkaar hier en daar overlappen. Ons sub-lid 
de Jong zou graag zien dat sub-leden ook stemrecht hebben en aldus werd besloten. 
 
Huldiging jubilarissen. Districtsvoorzitter Sicco Veenstra mocht de bondsspeld opspelden bij Marten Jongsma voor 
60 jaar lidmaatschap. Sicco die jaren geleden in Joure werd aangestoken door het vogel-virus wist zich nog te 
herinneren dat als je goede Japanse Meeuwen moest hebben dat je dan bij Marten moest zijn Jongsma kweekt al 
decennia lang topvogels .  Bert Groenendijk is al 40 jaar bij de club en werd ook door Sicco geroemd om zijn bijdrage 
aan de vogelsport in het algemeen en Zanglust Joure in het bijzonder. Johan Althuisius kreeg een speld opgeprikt 
voor 25 jaar lidmaatschap, waarvan hij al vele jaren als ringencommissaris de vereniging ter zijde staat. Allen 
hartelijk gefeliciteerd. C.de Wagt was ook 25 jaar lid maar hij was helaas afwezig zodat de bos bloemen die voor 
hem bestemd waren mee gingen naar Nijland (Sicco Veenstra). 
 
 
 
 
 



 
 
Veenstra doet enkele mededelingen vanuit de bondsraad – NBvV over het vraagprogramma. Hij raadt ons aan om 
dat nieuwe vraagprogramma eens door te lezen en eventueel eens te gaan stoeien met de nieuwe opzet van de 
vogel-index. Er zijn minder groepen gemaakt zodat de competitie toeneemt.  We gaan ons vraagprogramma 
eventueel aanpassen, verplicht is dit echter nog niet. 
Fûgelkrantsje. Een idee om verder uit te werken is de rubriek “Even Voorstellen”, het zit in de pijplijn en misschien 
komt het van de grond. Om wat meer bekendheid aan onze vereniging te geven is het een idee om een gedrukt 
exemplaar van ons krantje bijv. bij de bibliotheek of in diverse wachtkamers neer te leggen.  
Pauze 
Jacob Visser wordt met algemene stemmen in het bestuur gekozen. De vereniging is heel blij met deze verjonging. 
Als ondersteunende leden worden benoemd Christiaan Andela en Ruud Burggraaff. 
Tijdens de Rondvraag oppert Jongsma het idee om onze Voliëre te plaatsen tijdens de T.T., misschien zelfs enkele 
dagen eerder als publiekstrekker. Ook komt het verspreiden van de vogelmarkt flyer ter sprake. We willen dit toch 
blijven doen, ook op de grote vogelmarkt in Zwolle. 
Sanne Eeken laat door haar gemaakte prachtige foto’s zien van de T.T. en onze feestavond. Klaas Snijder doet nog 
verslag van zijn kampioen grasparkiet. De bijdrage van Bos over de Peru duifjes houden we nog te goed i.v.m. de 
tijd. 
 
De voorzitter sloot de vergadering om 22.15 uur. 
Aldus opgemaakt 27 febr.2020 
St Nicolaasga  J.A.van der Heide 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



ringenbestelling 2017           

           

                

ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   9   1220   20   10   60   1310   € 309,70 

2   20   1440   225   0   10   1675   € 434,40 

3   10   590   0   0   35   625   € 174,45 

4   3   195   0   0   0   195   € 67,75 

spoed   3   45   0   0   0   45   € 80,16 

nieuw   3   105   0   0   0   105   € 26,05 

               

  48  3595  245  10  105  3955  € 1.092,51 

               

               

ringenbestelling 2018           

                

ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   9   1180   0   10   0   1190   € 288,10 

2   23   1690   85   0   45   1820   € 462,20 

3   9   500   0   0   0   500   € 131,50 

4   3   140   10   5   0   155   € 49,40 

spoed   1   40   0   0   0   40   € 50,90 

nieuw   3   100   0   0   0   100   € 21,00 

               

  48  3650  95  15  45  3805  € 1.003,10 

               

ringenbestelling 2019           

                

ronde   leden   normaaal   geanodi   rvs   wildzang   totaal   bedrag 

1   15   1480   0   10   5   1495   € 420,80 

2   13   985   95   0   0   1080   € 246,25 

3   13   520   100   0   70   690   € 202,40 

4   6   250   0   0   0   250   € 67,50 

spoed   5   135   0   0   0   135   € 174,85 

nieuw   8   955   0   0   0   955   € 195,30 

               

  60  4325  195  10  75  4605  € 1.307,10 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

SPONSOR VOGELMARKTEN 2020 
 

 
 

 

Wim van de Lustgraaf, Veenendaal 

Website: www.wimvandelustgraaf.nl 

http://www.wimvandelustgraaf.nl/


 
 

 
 

 
 

J.D. Bergsma 
Kweeknummer LM42 

  Kweker van: 

-  Zebravinken 

- Australische Prachtvinken 

  Tel: 0513-412243  E-mail: j.bergsma@hetnet.nl 
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Het volgende  
 

 
 

verschijnt in april. 


